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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Jedná se o práci deskriptivního rázu. Šíře nastudované faktografie je úctyhodná. Parafrázování 
historických reálií je značné, až nadměrné, některé popisné části by spíše patřily do příloh než do 
těla diplomové práce. 
Při hledání odpovědi na otázky kauzální povahy autor zůstává u poukazování na korelaci mezi 
veličinami, regresní analýzu jako přirozenou metodu pro testování kauzálních souvislostí vůbec 
nezmiňuje.  
Výzkumné otázky nejsou položeny neutrálně, nýbrž jednostranně, např. „Provedené analýzy mají 
přispět k potvrzení hypotézy, že penzijní systém v České republice je udržitelný.” (str. 6-7) 
Práce je psána s výrazným normativním podbarvením, což je vidět i na používaném výrazivu. 
Shrnuto: práce je poctivou deskripcí s nemaskovaným normativním nádechem. 
 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 
Výzkumné otázky jsou korektně obecně položeny a zodpovězeny. 
 

3) Strukturace práce je v pořádku. 
 

4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 
• Práce je po deskriptivní stránce v pořádku. Argumentace je neúplná a není nestranná. Slušel 

by jí i neutrálnější slovník (mojí snahou je mírnit dramatičnost soudů; alarmující; střízlivě). 
• Graf č. 5 (str. 27) a tabulka č. (str. 28) - není uvedeno, že údaje pro ČR a Slovensko mají 

odlišnou interpretaci (starobní penze v těchto zemích nejsou daněny). 
• Autor vytýká jednostranné zaměření vybraných zdrojů na dlouhodobou fiskální udržitelnost 

a sám se dopouští téhož prohřešku v opačném gardu: dlouhodobou fiskální udržitelnost 
zcela opomíjí. 

• Argument o nedostatku pracovních míst by si zasloužil rozpracovat a podpořit výzkumnými 
studiemi. (str. 31) 

• Není zcela zřejmé, jaký je význam citace na str. 45. 
• Argumentace opomíjí zásadní faktor pro bilanci penzijního systému, kterým je stárnutí 

generace tzv. „Husákových dětí”.  
• „Mnohé studie dokazují” (str. 65) – bylo by vhodné tyto studie vyjmenovat. 
• Diskuze o vývoji daňového inkasa a odvodů na zdravotní a sociální pojištění na straně 

OSVČ je neúplná, autor se vůbec nesnaží o kritickou oponenturu své preferované hypotézy.  
• Závěry na str. 71 - autor do jednoho výčtu dává jak fakta - bod (a), tak své hypotézy. Autor 

podtrhuje zvoleným výrazivem (propastně, žalostný, neodůvodnitelný) absenci nestrannosti 
své argumentace. 

• Přidaná hodnota 2. odstavce na str. 84 a též 2. odstavce na str. 88 není zcela zjevná. 



 

    

    

• Hodnotící tón na str. 85 (Je namístě ocenit …) není zjevnou přidanou hodnotou. 
• Závěr - jeho první část (str. 89-91) je poněkud rozvláčná a moralizující. Strany 92-93 

dokládají, že autor nevidí rozpočtové omezení státních financí jako relevantní rozhodovací 
kritérium. Jako minimum by bylo vhodné zmínit, že mrtvá váha zdanění (deadweight loss of 
taxation) roste se čtvercem daňové sazby a/nebo upozornit na vazbu daňového inkasa na 
výši daňové sazby (tedy Lafferovu křivku). 

 
5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

Práce je deskriptivní, propracování a aplikace zvolených východisek a přístupů je v pořádku. 
 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 
Úvodní metodologická část je srozumitelná, aplikace kritické analýzy pokulhává. Autor si málo 
klade otázku „Proč?” a víceméně mechanicky přebírá hodnocení autorů knih a článků, z kterých 
čerpá. Např. citace z nálezu Ústavního soudu (str. 24) je pouze přetlumočena, ačkoli přímo ke 
kritické diskuzi.  
 

7) Využití literatury a dat 
Rozsah i aktuálnost literatury, byť zdrojů v angličtině je minimum, je na výši. Data jsou spíše 
zmíněna než zanalyzována. 
 

8) Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.)  
Stylistika: v úvodní kapitole je vícero nejasných sdělení.  
Formální zpracování je na profesionální úrovni. 
 

 
 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci p řijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“ až „dobře“. 
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